
ريا�ض عواد 

أك��د مدير ع��ام بلدية الكويت م أحمد 
املنفوحي أن بلدية الكويت ومنذ بداية 
أزمة »كورونا« تراقب وتترجم قرارات 
مجلس ال����وزراء، وأض���اف أن األس��واق 
امل��وازي��ة تعتبر شرياناً رئيسياً إلم��داد 
املواطن واملقيم باملواد الغذائية، لذلك فإن 
هناك 125 سوقاً موازياً تقدم خدماتها عن 

طريق احلجز املسبق. 
وأضاف املنفوحي خالل جولة تفقدية 
قام بها ملركز سلطان في منطقة »شرق«، 
وسوق السمك، بأنه سعيد بردود األفعال 
اإليجابية من املواطنني واملقيمني، وذلك 
لسهولة احلصول علي املوعد وسهولة 
الدخول وتوفر املواد الغذائية. مؤكدا أن 
هذه اجلهود الكبيرة وتنسب إلى الكثير 
م��ن اجل��ه��ات احلكومية، مثل: وزارت��ي 
الداخلية وال��ت��ج��ارة وج��ه��ات حكومية 
أخ��رى تعمل لتقدمي خدماتها للمواطن 

واملقيم. 
مشيراً إلى أن وزير البلدية شكل جلنة 
تتابع وت��راق��ب وت��رص��د وبشكل يومي 
آخر التطورات سواء على مستوى الفتح 
أو اإلغ��الق، وأض��اف: باألمس مت اتخاذ 
عقوبات قاسية  على ع��دد من األس��واق 
املوازية لعدم التزامها بالشروط الصحية 
ومت إغ��الق��ه��ا، لذلك ل��ن ن��ت��ردد ف��ي حال 
وجود أي قصور من تنفيذ قرارات مجلس 
الوزراء باتخاذ اإلجراءات العقابية جتاه 

هذه األسواق املوازية. 
وح���ول زي��ارت��ه ل��س��وق السمك ق��ال: 
إنه مت إضافة سوق السمك إلى األنشطة 
املسموح بها خالل هذه الفترة عن طريق 

احلجز املسبق وسهولة الدخول له. 
وأض����اف: رغ���م ق��ل��ة امل��ع��روض لكن 
السوق مفتوح وفيه عرض وطلب، وقد 
سمحنا بتواجد التجار شريطة التقيد 
ب��االش��ت��راط��ات الصحية وتقليل أع��داد 
العمالة ال��ت��ي تقف على البسطة إلى 
شخص واحد، وكل ذلك محاولة حملاربة 
هذا الوباء ولكن يلقي في املقام األساسي 

هو الوعي الذاتي للمواطن واملقيم. 
وع����ن س�����ؤال ح����ول إح��ص��ائ��ي��ات 
ال��ع��ق��وب��ات، ق���ال: ف��ي ك��ل ف��ت��رة لدينا 
إج����راءات بخصوص العقوبات حيث 
قمنا بإغالق سوقني موازيني ومحاضر 
مخالفات كثيرة، كما أن البلدية تقوم 
بنشر بيان دوري حول ذلك لغير امللتزمني 

باإلجراءات القانونية.

كشفت إدارة العالقات 
العامة ف��ي بلدية الكويت 
ع��ن ق��ي��ام إدارة النظافة 
العامة وإش��غ��االت الطرق 
بفرع بلدية العاصمة بتنفيذ 
ج���والت م��ي��دان��ي��ة م��ن قبل 
املفتشني للتأكد من غسيل 
وتعقيم احل��اوي��ات كأحد 
اإلج�������راءات االح��ت��رازي��ة 
والوقائية للحد من انتشار 

فيروس كورونا املستجد. 
وأوضحت إدارة العالقات 
العامة ب��أن إدارة النظافة 
العامة وإش��غ��االت الطرق 
ب���ف���رع ب��ل��دي��ة م��ح��اف��ظ��ة 
ال��ع��اص��م��ة كثفت اجل��ه��ود 
امل��ب��ذول��ة م��ن ق��ب��ل م��راك��ز 
النظافة العامة باملناطق 
التابعة للمحافظة من خالل 
ت��ن��ف��ي��ذ ج����والت م��ي��دان��ي��ة 
واس��ع��ة ال��ن��ط��اق مبناطق 
احملافظة للتأكد من مستوى 
النظافة باملناطق ومتابعة 
ع��م��ل��ي��ة غ��س��ي��ل وت��ع��ق��ي��م 

احلاويات.
 وأشارت العالقات العامة 
إلى أن إدارة النظافة العامة 
وإش���غ���االت ال��ط��رق بفرع 
بلدية العاصمة قامت خالل 
اليومني املاضيني بغسيل 
وتعقيم 1480 حاوية سعة 
240 لتر ، 645 حاوية سعة 
1100 لتر فضال عن غسيل 

وتعقيم 313 سله متحركة.
 وبينت العالقات العامة 
بأنه مت نقل 148 درب من 
النفايات البلدية والسكانية، 
ونقل 139 درب من النفايات 
اإلن��ش��ائ��ي��ة وامل��خ��ل��وط��ة 
إل��ى ج��ان��ب 141 درب من 
النفايات السكراب واألثاث 

واألشجار.
من جهة أخرى فقد قامت 
ال��ف��رق الرقابية ف��ي بلدية 
حولي بتعقيم 6940حاوية 
مختلفة األح���ج���ام ورف��ع 
ح���م���ول���ة 5719م3 م��ن 

املخلفات مجهولة املصدر.
كما قامت الفرق الرقابية 
بالفروانية  بتعقيم 2607 
ح��اوي��ة مختلفة األح��ج��ام 
ورف��ع حمولة 4232م3 من 
امل��خ��ل��ف��ات مجهولة ورف��ع 

سيارتني مهملتني.
وق��ام��ت ال��ف��رق الرقابية 
ف���ي األح����م����دي  بتعقيم 
مختلفة  4970حاوية 
األح��ج��ام ورف��ع 6 سيارات 
وت���ف���رج ع���ن 3 س���ي���ارات 

وحترير 5 مخالفات.
كما ال��ف��رق الرقابية في 
بلدية اجلهراء بتعقيم 2590 
ح��اوي��ة مختلفة األح��ج��ام 
ورف��ع حمولة 2680م3 من 
املخلفات مجهولة ووضع 
12 ملصق على س��ي��ارات 

مهملة.
والفرق الرقابية في بلدية 
»م��ب��ارك ال��ك��ب��ي��ر« بتعقيم 
1041 ح���اوي���ة مختلفة 
األح���ج���ام ورف����ع ح��م��ول��ة 
2261م3 م���ن امل��خ��ل��ف��ات 

مجهولة.
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وزير البلدية
تفقد األسواق 

الغذائية في »حولي«
ق��ام وزي��ر ال��دول��ة لشئون البلدية 
م.ول��ي��د اجل��اس��م ي��راف��ق��ه م��دي��ر عام 
البلدية م. أح��م��د املنفوحي بجولة 
تفقدية ملنطقة حولي املعزولة، في إطار 
تكثيف بلدية الكويت جوالتها التفقدية 
لالطالع على سير العمل في  األسواق 
الغذائية املركزية وأس��واق األسماك 
واخل��ض��ار والفاكهة وم��دى االل��ت��زام 

باالشتراطات الصحية والوقائية.

4 حاالت وفاة  710 إصابات جديدة و  الصحة: 

 15750 – 19« ترفع عدد املتعافني إلى  1469 حالة من »كوفيد  شفاء 
أعلنت وزارة الصحة الكويتية 
أمس األربعاء شفاء 1469 حالة من 
املصابني بفيروس كورونا )كوفيد - 
19(، ليرتفع بذلك عدد احلاالت التي 
تعافت ومتاثلت للشفاء في البالد إلى 

15750 حالة.
وق���ال���ت ال�������وزارة ل���� )ك���ون���ا(: 
إن التحاليل وال��ف��ح��وص املخبرية 
واإلشعاعية أثبتت شفاء تلك احلاالت 
من الفيروس وسيتم نقلها إلى اجلناح 
التأهيلي ف��ي املستشفى املخصص 
الستقبال املصابني بالفيروس متهيداً 
خلروجها من املستشفى خالل اليومني 

املقبلني. 
 كما أعلنت وزارة الصحة أمس 
ت��س��ج��ي��ل 710 اص���اب���ات ج��دي��دة 
بفيروس )كورونا املستجد – كوفيد 
19( خالل ال24 ساعة قبل املاضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي ع��دد احل��االت 
املسجلة في البالد إلى 29359، كما 
مت تسجيل 4 حاالت وفاة إثر اصابتها 
بالفيروس ليصبح مجموع حاالت 
الوفاة املسجلة حتى أمس 230 حالة.

 وأض��اف الناطق الرسمي باسم 
ال��وزارة الدكتور عبدالله السند في 
املؤمتر الصحفي اليومي أن من بني 
هذه احلاالت املصابة حاالت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخ��رى قيد 
البحث عن مصدر العدوى مبينا انه 

جار فحص املخالطني لهم.
وأوضح السند أن حاالت اإلصابة 
السابقة تضمنت )256 حالة ملواطنني 

كويتيني( و)143 حالة ملقيمني من 
اجلنسية الهندية( و)91 حالة ملقيمني 
من اجلنسية املصرية( و)93 حالة 
ملقيمني من اجلنسية البنغالديشية( 

وبقية احلاالت من جنسيات أخرى.
وذك��ر أن املصابني حسب املناطق 
الصحية ج��اؤوا بواقع )282 حالة 
مبنطقة الفروانية الصحية( و)140 
ح��ال��ة مبنطقة اجل��ه��راء الصحية( 
و)130 ح��ال��ة مبنطقة األح��م��دي 
ال��ص��ح��ي��ة( و)88 ح��ال��ة مبنطقة 
حولي الصحية( و)70 حالة مبنطقة 

العاصمة الصحية(.
وع��ن أعلى املناطق السكنية من 
حيث تسجيل اإلصابة بالفيروس، 
فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي 
)82 حالة في منطقة جليب الشيوخ( 
و)73 حالة في منطقة الفروانية( 
و)41 حالة في منطقة خيطان( و)36 
حالة في منطقة الواحة( و)28 حالة 
في منطقة الساملية( و)28 في منطقة 

سعد العبدالله(.
وفيما يخص آخر املستجدات في 
العناية املركزة، لفت السند إلى أن عدد 

من يتلقى الرعاية الطبية في العناية 
امل��رك��زة ب��ل��غ 191 ح��ال��ة، ليصبح 
املجموع الكلي جلميع احل��االت التي 
ثبتت إصابتها مبرض )كوفيد - 19( 
وم��ا زال���ت تتلقى ال��رع��اي��ة الطبية 

الالزمة 13379 حالة.
وح���ول م��راك��ز احل��ج��ر الصحي 
املؤسسي، قال: إن مجموع من أنهى 
ف��ت��رة احل��ج��ر ال��ص��ح��ي امل��ؤس��س��ي 
اإلل���زام���ي خ���الل ال24 س��اع��ة قبل 
امل��اض��ي��ة بلغ 437 ش��خ��ص��اً، وذل��ك 
بعد القيام بكافة اإلجراءات الوقائية 
والتأكد من خلو جميع العينات من 
الفيروس على أن يستكملوا م��دة ال 
تقل عن 14 يوما في احلجر الصحي 
املنزلي اإلل��زام��ي اعتباراً من تاريخ 

مغادرة مركز احلجر املؤسسي.
وذك��ر أن ع��دد املسحات التي مت 
القيام بها خ��الل ال24 س��اع��ة قبل 
املاضية بلغت 2934 مسحة، مشيراً 
إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 

أكثر من 303285 فحص مخبري.
وج���دد ال��س��ن��د دع���وة امل��واط��ن��ني 
واملقيمني إلى مداومة األخذ بكافة سبل 
الوقاية وجتنب مخالطة اآلخرين 
واحل��رص على تطبيق إستراتيجية 
ال��ت��ب��اع��د ال��ب��دن��ي م��وص��ي��ا ب��زي��ارة 
احلسابات الرسمية ل��وزارة الصحة 
واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع 
على اإلرش��ادات والتوصيات وكل ما 
من شأنه املساهمة في احتواء انتشار 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمسالفيروس.

املنفوحي: األسواق املوازية  شريان رئيسي 
إلمداد املواطن واملقيم باملواد الغذائية 

وزير البلدية وليد اجلاسم واملنفوحي خالل جولة في »حولي«

غسيل وتعقيم حاويات مختلفة األحجام في جميع فروع البلدية 

428 دربًا  بلدية »العاصمة« تنقل 
من النفايات خالل اليومني املاضيني 

تعقيم احلاويات في بلدية »العاصمة«
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د. عبد الله السند

رفع النفايات

وضع ملصق على سيارة مهملة في اجلهراء 

وزير »األوقاف«: بدأنا وضع آلية لعودة احلياة 
الطبيعية واستئناف صالة اجلماعة في املساجد

أك��د وزي��ر ال��ع��دل ووزي���ر األوق��اف 
والشؤون اإلسالمية املستشار الدكتور 
فهد العفاسي أن )األوق����اف( ب��دأت 
وضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء 
للمرحلة األولى واالستعداد للمرحلة 
الثانية لعودة احلياة الطبيعية وتنفيذ 
ق���رار استئناف ص��الة اجل��م��اع��ة في 

املساجد.
ج���اء ذل���ك ف���ي ت��ص��ري��ح صحفي 
للعفاسي أدل���ى ب��ه أول أم��س عقب 
ترؤسه الجتماع مع وكيل ال��وزارة 
وال��وك��الء املساعدين ب��� )األوق���اف( 
ل��وض��ع آل��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذ ق����رار مجلس 

الوزراء بشأن عودة احلياة الطبيعية 
تدريجيا.

وذكر العفاسي أن ال��وزارة انطالقا 
من مسؤليتها الشرعية حترص على 
سرعة إعادة افتتاح املساجد من خالل 
البدء في حملة تعقيم شاملة وجتهيز 
جميع املساجد في احملافظات الست 
الستقبال املصلني وفقا لالشتراطات 

املطلوبة من السلطات الصحية.
وأضاف أن اجتماع اليوم من سلسلة 
اجتماعات بدأتها ال��وزارة منذ بداية 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( 
بشأن تنفيذ ال��ق��رارات والتعليمات 

ال��ص��ادرة عن مجلس ال���وزراء وذلك 
استكماال للدور املنوط بالوزارة الذي 

بدأته منذ بداية هذه اجلائحة.
وأكد استمرار )األوقاف( في خطتها 
التوعوية واإلرش��ادي��ة خ��الل الفترة 
املقبلة التي أعلنتها احلكومة ضمن 
خطة ع��ودة احل��ي��اة الطبيعية حتى 
تزول هذه األزمة وينجلي هذا الوباء 

عن البالد والعباد.
ول��ف��ت إل��ى أن��ه استمع إل��ى شرح 
مفصل من وكيل الوزارة املهندس فريد 
عمادي والوكالء املساعدين في وزارة 
األوق����اف وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة كل 

حسب اختصاص قطاعه ملا مت تنفيذه 
من أعمال خالل فترة جائحة كورونا 
داعيا إلى تقدمي تصور خالل أسبوعني 
لتنفيذ متطلبات املرحلة الثانية لعودة 

احلياة الطبيعية.
وأش��اد بجميع العاملني في وزارة 
األوق����اف وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة من 
قياديني ومسؤولني وموظفني على 
جهودهم التي بذلوها في سبيل إيصال 
رس��ال��ة توجيهية وت��وع��وي��ة وف��ق 
منظور شرعي وذلك باستخدام أفضل 
الوسائل التقنية خالل هذه الفترة التي 

أثبتت جناح روح الفريق الواحد.

م. أحمد املنفوحي متحدثاً لوسائل اإلعالم


